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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση 
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με 
προϋπολογισμό 2.366.531,21 €, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απροβλέπτων 15%, 
απολογιστικών δαπανών αρχαιολόγου, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 23%.  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία Οδοποιίας, με 
προϋπολογισμό 654.855,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) Κατηγορία 
Οικοδομικών με προϋπολογισμό 705.054,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) που 
αναλύεται σε γ) Κατηγορία Πράσινο – Φύτευση, με προϋπολογισμό 214.386,28 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 319.212,93 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Μελέτη, 
Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Αμαρουσίου, η οποία βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα στον 1ο όροφο του 
Δημαρχιακού Μεγάρου. Τεύχη δημοπρασίας θα δίνονται μέχρι και  15-01-2015, ημέρα Πέμπτη, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. αντί του ποσού των 50,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν οι 
ενδιαφερόμενοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Τα τεύχη 
–εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς που υποχρεωτικά διανέμεται μόνο από την Υπηρεσία- θα 
είναι επίσης διαθέσιμα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αμαρουσίου ( www.maroussi.gr ). Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β και σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 6 (Απόφαση 338/2014 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ). Σχετικές πληροφορίες θα δίδονται στο τηλέφωνο 213-2038140, 
FAX επικοινωνίας 213-2038514, από την αρμόδια υπάλληλο για επικοινωνία κ. Φ. Τολούδη και Μ. 
Σουσαμίδου.   

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Β. Σοφίας 9, ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής την 20 / 01 / 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και λήξη παράδοσης προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ με το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και  του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε 
ακέραιες μονάδες. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή  και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 
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4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:  
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν  
στην 1η  τάξη  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και στην 1η  τάξη για έργα 
κατηγορίας Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ17α/08/35/ΦΝ 430/18-4-
2003  ΦΕΚ 469/ Β/18-4-2003 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 13 του ΥΠΕΧΩΔΕ, αρ.πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 
430 όπως αυτή ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/08). Καθώς και Κ/ξίες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), δηλ. Α2 τάξη για 
έργα κατηγορίας Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, του Μ.Ε.Ε.Π., (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 
5. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των  38.480,18  ΕΥΡΩ δηλαδή ποσοστό 2% , κατά τους 

όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του 
άρθρου 157 του Ν.4281/2014, στρογγυλευμένο επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της μελέτης 
του έργου χωρίς ΦΠΑ. Η  εγγυητική επιστολή θα είναι αναγνωριζόμενου Πιστωτικού Ιδρύματος 
που λειτουργεί νόμιμα ή του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή του ΤΠΔ και θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Αμαρουσίου. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών  από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για 
διάστημα 6 μηνών  από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση του Κ.Χ 9760 και της γύρω 
περιοχής στο Δήμο Αμαρουσίου» (ΚΩΔ. Σ.Α. Ε2558, Κωδικός Πράξης: 2012ΣΕ25580000), η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας «02-Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια 
Αττικής» και θεματικής προτεραιότητας «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική 
αναγέννηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).2 και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που 
υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. Περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (Α'116). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Αμαρουσίου. 

 
 

Μαρούσι  17 -12 -2014                    O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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